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Yeþaya, beþinci bölüm

I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)
A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31)
B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4)
C. Kutsamadan önceki sýkýdüzen (2:5-2:22)
Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1)
D. Sýkýdüzenin ortasýnda ümit (4:2-6)
E. Tanrý baðýnýn türküsü (5:1-7)
1. Tanrý'nýn baðý için uðraþlarý
a. Baðý yaðlý topraklý bir tepede kurdu (5:1).
b. Topraðý kazýp altüst ederek taþlarý ayýkladý (5: 2).
c. Seçme asmalarý dikti (5:2).
ç. Ortasýnda bir kule yaptý (5:2).
d. Bir masarayý kazdý (5:2).
e. Üzüm versin diye bekledi (5:2).
2. Tanrý'nýn üzüntüsü: Bað yabani üzüm verdi (5:2).
3. Tanrý'nýn verdiði ceza (5:3-6)
a. Yerusalem ve Yahuda erleri Tanrý'yý haklý bulurlardý (5:3-4).
b. Baðýn çitini sökecekti: Onu bozmak isteyen bozsun (5:5).
c. Duvarýný yýkacaktý: Bað ayak altýnda çiðnensin (5:5).
ç. Bað budanmayacak ve çapalanmayacaktý (5:6).
d. Çalýlar, dikenler bitecekti (5:6)
e. Tanrý yaðmur yaðdýrtmayacaktý (5:6).
4. Baðýn simgesi: (5:7)
a. Tanrý'nýn baðý Ýsrail evidir.
b. O'nu hoþnut eden fidan Yahuda erleridir.
c. Tanrý'nýn beklediði ürün, adalet ve doðruluktur.
ç. Yabani üzümler, zorbalýkla feryadý simgeler.
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F. «Vay»lar (5:8-23)
1. Evlerini ve tarlalarýný artýranlara vay (5:8).
a. Evler ýssýz kalacaktý (5:9).
b. Tarlalarýn deðeri çok düþecekti (5:10)
2. Gece gündüz içki peþinden koþup eðlenenlere vay (5:11).
a. Eðlencelerinde bol müzik ve þarap vardý (5:12).
b. Tanrý'nýn yaptýðýna dikkat etmediler (5:12)
[3. Gerçek durum (5:13-17)
a. Toplum bilgi eksikliðinden sürgüne gitti (5:13).
b. Saygý gören adamlar kýtlýkla karþýlaþtý (5:13).
c. Topluluk susuzluktan kurudu (5:13).
ç. Ölüler ülkesi boðazýný ölçüsüzce geniþletti (5:14).
d. Yahudalýlar'ýn övündükleri, toplumla gürültüsü ve onunla sevinip
coþanlar ölüler ülkesine indi (5:14).
e. Küçümsenen, güçlü olan, büyüklenen alçaltýldý (5:15).
f. Tanrý adalet içinde yükseldi (5:16).
g. Tanrý doðruluk içinde yüceltildi (5:16).
ð. O zaman kuzular otlaklarýndaymýþ gibi otlayacaklardý (5:17).
h. Zenginlerin ýssýz kalan yerlerini yabancýlar yiyecekti (5:17).]
4. Kötülüðü iple çekenlere, «Ýsrail'in Kutsalý çabuk davransýn, O'nu
görelim» diyenlere vay (5:18-19).
5. Kötüye iyi, karanlýða ýþýk, acýya tatlý diyenlere vay (5:20).
6. Kendilerini bilge ve yetenekli görenlere vay (5:21).
7. Þarap içmekte yiðite, içkileri karýþtýrmakta zorlulara vay (5:22).
8. Rüþvet için kötüyü haklý çýkaran ve haklýnýn hakkýný ezenlere vay
(5:23).
G. «Vay»larýn temel kaynaðý ve cezasý (5:24-30)
1. Kökü: Yahudalýlar, Ýsrail Kutsalý'nýn Yasasý’ný izlemediler, sözünü
küçümsediler (5:24).
2. Cezasý (5:24-30).
a. Ateþin anýzý, kuru otu bitirdiði gibi Ýsrail'in kökü çürüyecekti (5:24).
b. Leþleri sokaklarýn ortasýnda gübre gibi duracaktý (5:25).
c. Tanrý uzaktaki uluslarý çaðýracak, onlarýn eliyle Ýsrail'i sürgüne
gönderecekti (5:26-29).
ç. O gün karanlýk ve sýkýntý günü, bulutlarda ýþýk görünmeyen gün
olacaktý (5:30).
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5:1 sevgilimin türküsünü okuyayým: Tanrý, elindeki her olanaðý kullanarak günahlýlarý günahtan
Kendisine döndürmeye çalýþýr, onlarý baðýþlamaya hazýr olduðunu bilmelerini ister. Tanrý
günahlýlarý þöyle davet etti: «Gelin, davamýzý görelim. Suçlarýnýz kýrmýz gibi olsa da kar gibi
beyaz olur ...» (1:18) «Görüþelim», «Konuþalým» der; «Koþullarým Ben'imle barýþ bulmanýz
içindir» der; «Gelin, davamýzý görelim.»
5:1'de bir türkü aracýlýðýyla, toplumun aklýnda kalacak bir þarkýnýn sözleriyle Tanrý, yine Ýsrail'in
dikkatini günahýnýn aðýrlýðýna çevirmeyi amaçladý.
sevgilim: Bu türkü Tanrý'nýn sevgilisinin türküsüdür. Tanrý'nýn sevgilisi kimdir? O, Ýsrail'in
Mesihi, dünyanýn Kurtarýcýsý, Üçlü Birliðin ikinci kiþisi, Ýsa Mesih'tir (Yeþaya 42:1; Luka 3:22;
9:35).
bað: Ýsrail, çeþitli yerlerde bir baða benzetilir (27:2; Mezmur 80:8-16; Yeremya 12:10).
Tanrý'nýn üç kez bir bað diktiði söylenebilir. Üç kez topraðý kirizme ederek, yani kazýp altüst
ederek taþlarý ayýkladý. Üç kez seçme asmalarý dikti, kule yaptý, çit çekti, duvar ördü. Üç kez
üstün kaliteli ürün bekledi ve üç kez ümitleri ödüllenmedi.
1. Birinci bað: Tufandan önceki dünya
Dünyayý yarattýktan sonra Tanrý «yarattýklarýna baktý ve her þeyin çok iyi olduðunu gördü»
(Tekvin 1:31). Ne var ki, Nuh'un günlerine dek durum çok deðiþti. Kutsal Yazý'da þöyle
betimlenir (Tekvin 6:12,5,11):
Tanrý «yeryüzünü gördü, ve iþte, bozulmuþtu; çünkü yeryüzünde bütün beþer
yolunu bozmuþtu.»
«Yeryüzünde adamýn kötülüðü çoktu, ve her gün yüreðinin düþünceleri ve
kuruntularý ancak kötü idi.»
«Yeryüzü bozulmuþ, ve yeryüzü zorbalýkla dolmuþtu.»
Tanrý dünyayý yargýlayarak arýtmaya karar verdi (Tekvin 6:7,13).
2. Ýkinci bað: Ýsrail toplumu
Tanrý ikinci baðýný Kenan bölgesinin verimli topraðýna dikti (Tesniye 8:7-9; 2. Krallar 18:32).
Tanrýsýz uluslarý o topraktan ayýkladý. Seçme asma olan Ýbrahim'in soyunu oraya yerleþtirdi.
Kutsal Yasa'yla baðýn çevresine çit çekti, duvar ördü. Seçtiklerinin canlarýna bekçilik yapan
peygamberleri (Hezekiel 3:17; 22:30; 33:7) kule gibi Ýsrail'de dikti. Haklý bir ümitle «adalet
bekledi ve iþte, zorbalýk, doðruluk bekledi ve iþte, feryat» (5:7).
3. Üçüncü bað: Mesih inanlýlarý
Tanrý, Mesih inanlýlarýný belirli bir bölgeye deðil, tüm dünyaya yerleþtirdi. Doðruluk ilkelerini
uygulamakla onlarýn Mesih'i tanýmayanlara tanrýsal yaþamý sergilemelerini istedi. Ýki özel
töreni (vaftiz ve Rabbin sofrasýný) uygulamalarýný da buyurdu (Matta 5:16; 1. Petrus 2:12).
Ne var ki, Mesih Ýsa «Ýnsanoðlu geldiðinde þu dünyada acaba iman bulacak mý?» dedi (Luka
18:8). Bununla baðlýlarýnýn Tanrý'nýn beklediðini yapmadýklarýný dile getirdi.
Yerusalem için aðladýðýnda Ýsa Mesih sanki bu türküyü söylemiþtir (Luka 19:41). Bað örneðini
öðrettiðinde de büyük olasýlýkla bu türküyü iþaret ediyordu (Matta 21:33-41; Markos 12:1-9; Luka
20:9-16). Yeþaya'daki türküye göre suç asmalardaydý; bað örneðinde suç baðcýlarýndý.
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Ýsa Mesih'in (5:1,2), baðýnýn ürün vermesi ve güzel olmasý için yapmadýðý bir þey kalmadý.
1. Çevresine çit de, duvar da çekti (5:5; 27:2,3; Mezmur 125:2). Çoðunlukla ya çit ya da duvar
vardý. Ýkisi birden çok az bulunuyordu. Ne var ki Tanrý, baðýný korumak için her önlemi
alýyordu. Tanrý Kendisini arayanlarýn çevresine de, þeytan onlara saldýrarak sonsuz yaþama
kavuþmalarýný önlemesin diye duvar örer.
2. Baðý yaðlý topraklý bir tepeye kurdu. Tanrý, Sözü'nü anlamalarý ve kabul etmeleri için
insanlarýn yüreklerini hazýrlar. Kendilerine çok olanak saðlanmýþ kiþiler daha çok sorumlu
tutulacaktýr (Luka 12:48).
3. Topraðý kirizme ederek taþlarý ayýkladý. Taþlar ve iþlenmemiþ, sert toprak, Kutsal Söz'ün
kavranmasýna ve yaþamda kök tutmasýna karþý çýkan engelleri simgeler (Luka 8:4-15).
Tanrý, Kendisini arayanýn karþýsýndaki tüm engelleri kaldýrýr (Süleyman’ýn Meselleri 8:17;
Yeremya 29:13).
4. Seçme asmalarý dikti (Yeremya 2:21).
5. Baðýn ortasýnda bir kule yaptý. Amacý düþmanýn daha uzaktayken görünmesi, baðýn da
korunmasýydý (Matta 21:33). Bu, Kutsal Ruh'un Mesih inanlýsýný korumasýný andýrýr.
6. Bir masarayý kazdý, baðýn üzüm vermesini bekledi (Yuhanna 15:1-8; Luka 19:11-26;
1. Korintliler 12:4-7; 1. Petrus 4:10,11; 1. Korintliler 3:13-17; Galatyalýlar 5:22-23).
Tanrý'nýn «benim baðým», «baðýmda yapmadýðým ona yapacak daha ne var» demesi ne ilginçtir
(5:3-5). Çünkü hem baðýn sevgilisinin baðý olduðunu ve sevgilisinin baðý için harcadýðý emeði
bildirdi (5:1-2), hem de baðýn kendisinin olduðunu ve harcanan emeðin kendisinin olduðunu
söyledi (5:4)! Yüzyýllar sonra Ýsa Mesih þu açýklamada bulunacaktý: «Beni görmüþ olan, Baba'yý
görmüþtür. Sen nasýl, bize Baba'yý göster, diyorsun? Ben Baba'dayým, Baba da bendedir. Buna
inanmýyor musun? Size söylediðim sözleri kendiliðimden söylemiyorum. Bende kalýcý olan
Baba kendi iþlerini yapmaktadýr. Bana inanýn: Ben Baba'dayým, Baba da bendedir. Hiç
olmazsa, bu iþler nedeniyle iman edin» (Yuhanna 14:9-11).
seçme asma: «Seçme asma» Ýbranice'de «sorek», Farsça'da ve Osmanlýca'da «kiþmiþ»tir;
«çekirdeksiz, pek küçük taneli üzüm» anlamýna gelir (Yeremya 2:21).
yabani üzüm: «Yabani üzüm» Ýbranice'de «be'uþiym», «zehirli üzümsü meyve taneleri»
demektir. «Ýðrenç koku» anlamýndaki «be'oþ» sözcüðünden gelmektedir (Tesniye 32:32).
5:3 ey Yerusalem'de oturanlar ve Yahuda erleri ... hüküm verin: Kendilerinden söz eden bu
türküyü duyan Yahudiler, Tanrý'yý haklý bulmak, kendi suçluluklarýný doðrulamak zorunda
kalacaktý (Luka 19:22).
5:4 baðýmda yapmadýðým ona yapacak daha ne var: Tanrý bu soruyu Yahudiler'in anma
yeteneðine de, vicdanýna da yöneltti. Yahudalýlar Tanrý'ya baþ kaldýrmakla O'nun öfkesini
kurtuluþ yolu býrakmayacak kadar artýracaklardý. Ama o güne dek Tanrý, onlarý günahtan
döndürmek için gereken her þeyi yaptý (2. Krallar 17:13-18; 2. Tarihler 36:15,16).
Tanrý'nýn giriþimleri:
1. Tanrýsal adamlarý -- Musa, Harun, Yeþu, Samuel, Davut, Yeþaya, Yeremya v.s.yi-- gönderdi.
2. Eksiksiz Yasa'yý bildirdi.
a. Tanrý'nýn kutsallýðýný yansýttý.
b. Ýsrailliler'in toyluðuna anlayýþ gösterdi:
Ýsrailliler'in ruhsal gerçekleri kavrama yeteneðini artýran töreler kuruldu.
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3. Gerektiðinde Tanrý sýkýdüzen veriyordu.
Tanrý, Ýsrailliler'in ruhsal gereksinimlerine göre ya yüreklerini sevindireni saðlardý ya da
günahlarýný arýtan yargýyý uygulardý.
Þimdiki çaðda Mesih'in Müjdesi'yle Tanrý insanoðullarýnýn her gereksinimini karþýlar:
1. Tanrý özniteliklerini ve istemini Kutsal Yazý'da bildirir.
2. Tanrý insanlara Ýsa Mesih'in kurtulmalýðýyla günahtan baðýþlanma sunar, böylelikle onlarýn
Kendisiyle sonsuz bir iliþki içinde olmalarýný olanaklý kýlar.
3. Kutsal Ruh, Mesih inanlýlarýný doðrulukla donatýr (Romalýlar 4:5-8; 10:4; 1. Korintliler 1:30;
2. Korintliler 5:21; Filipililer 3:9).
4. Günahsýz olan Ýsa Mesih Kendisine inananlarýn yaþamý için bir örnektir (Yuhanna 13:15;
1. Korintliler 11:1; 1. Petrus 2:21). Her zaman onlarla birliktedir (Matta 28:20).
Tanrý, insanlarýn sonsuz yaþama kavuþmalarý için baþka ne yapabilirdi? Bir bakýmdan Tanrý'nýn,
insanlarýn Kendisiyle barýþmalarý için tüm olanaklarý tükettiði söylenebilir! Ýlginç nokta þudur ki,
insanlarý iman etmeye zorlamak, Tanrý için bir seçenek deðildir!
niçin yabani üzüm verdi: Doðanýn Yaratýcýsý, bunca iyi bakým görmüþ bir baðýn zehirli üzüm
üretmesine þaþýrdý. Ýsa Mesih'in kayrasýna sýðýnanlarýn sayýsýz ayrýcalýðý vardýr. Tanrý da
onlardan iyi ürün beklemekte haklýdýr:
1. Mesih inanlýsýnýn Kutsal Yazý'yý incelemesi, onu doðru bir biçimde yorumlamasý, duyduðu
öðretileri Kutsal Yazý'yla karþýlaþtýrarak sýnamasý (2. Korintliler 10:5), imaný Kutsal Yazý'dan
savunmasý beklenir (1. Petrus 3:15).
2. Tanrý'dan, Ýsa Mesih'ten utanmamasý, O'na inandýðýný açýkça söylemesi, baþkalarýnýn O'na
inanmasý için ýþýk tutmasý beklenir (Romalýlar 1:16,17).
3. Hayýrsever olmasý, görevlerini güvenilirlikle tamamlamasý beklenir (Romalýlar 2:7,10; 13:14;
Koloseliler 3:12-17; 1. Timoteos 2:9,10; Titus 2:9,10; 3:8; 1 Petrus 2:12).
4. Erdemli bir karakter beklenir: Ýman, tanrýsal öznitelikler, af dilemekte ve baþkalarýný
baðýþlamakta çabukluk, v.b. (Galatyalýlar 5:22-23; Efesliler 4:13,32; Koloseliler 3:13).
Petrus, «.... Bu özellikler varlýða mal edilince ve bollukla belirince, Rabbimiz Ýsa Mesih'i bilme
aþamasýna gelmekte ne aylaklýk çekersiniz, ne de ürünsüzlük» diye bildirir (2. Petrus 1:5-8). Ýsa
Mesih, «Babam bununla, yani bol ürün vermenizle yüceltilir» diye vurgular (Yuhanna 15:8).
Ürünsüz yaþam, bir Mesih inanlýsýnýn Tanrý'ya karþý gönül borcunu bilmediðini kanýtlar.
5:5 çit, duvar: Çit ve duvar, dýþtan gelen tehlikeleri engeller. Bunlar, bað sahibinin bakýmýna
tanýklýktýr -- hem çit ördü, hem de duvar. Ne var ki, bað sahibi gereken yargýya yol açmak için
her ikisinin de yýkýlmasýna izin verecekti (Mezmur 80:12,13). Tanrý, kutsal saydýklarýný korumayý
yeðlerdi (4:6). Ama insan kendisi, ya Tanrý'nýn yargýsýný ya da O'nun koruyucu þemsiyesi altýnda
kalmayý seçer.
5:6 harap edeceðim: Bir kiþinin Tanrý'nýn tanýdýðý ayrýcalýklarý küçümsemesi, onlardan bile bile
yararlanmamasý, elindeki olanaklarý deðerlendirmemesi, er geç onu yargýya sürükler. Burada
bildirilen yargý, edilgin bir biçimde baþladý. Bakýmsýzlýk, yýkýlacak duruma gelinmesini saðlar
(«Budanmayacak ve çapalanmayacak»la ilgili nota bakýn). Ne var ki, 5:25,26'dan baþlayarak
bu yargý etkin dönemine geçti; dýþarýdan getirilen bir etkenle yýkým oluþturulacaktý. Vahiy 2:5 ile
karþýlaþtýrýn: «Günahýndan dönmezsen, sana geleceðim ve þamdanýný yerinden kaldýracaðým.»
«Uyan! Geriye kalmýþ ve ölmeye yüz tutmuþ ne varsa güçlendirmeye bak. Çünkü Tanrým'ýn
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önünde yaptýklarýný doluluða ermiþ bulmadým» sözleriyle Tanrý, Sart kilisesini uyardý. Bu uyarý
Mesih inanlýsýný, yaþamýný yoklamasý ve kutsallýk ilkelerine uygun düzene sokmasý için
isteklendirmeli (Vahiy 3:2). «Yeni Antlaþma'nýn hizmet görücüleri olmamýz için Tanrý bize
yeterlilik verdi» (2. Korintliler 3:6). Bir Mesih inanlýsý yaþamýyla bu gerçeði yalanlarsa, saðlýklý
ruhsal hizmet sunamaz. Yeterlilik konusunda her Mesih inanlýsý kendini eðitilmeye ve
deðiþtirilmeye adasýn (Romalýlar 12:1).
budanmayacak ve çapalanmayacak: «Yýkýlmaya yüz tutmak», bakýmsýzlýktan oluþur. Baðýn
budanmayacaðý ve çapalanmayacaðýna iliþkin bildiri, Ýsrailliler'in ahlaksal ve ruhsal üründen
yoksun olduðunu vurgular.
çalýlarla dikenler: Çalýlarla dikenler, Tanrý'nýn yönetimine uymayan insanýn ürettiði zararý
simgeler.
yaðmur: Yaðmuru yasaklayan buyruk, kayranýn kesileceðini gösterir. Yahudalýlar, uzun yýllardýr
Tanrý lütfunu geri çevirmiþlerdi. En sonunda Tanrý da, adaletinin ve doðruluðunun gerektirdiði
gibi, kayrasýný esirgeyecek, Yahudalýlar'ý günahlarýnýn aðýrlýðýna teslim edecekti. Örnek olarak
Hoþea'nýn karýsý alýnabilir: Kocasýna baðlý kalmamasýnýn acý sonuçlarýna teslim edildi (Hoþea 2).
«Bulutlara emredecek» yetenekte olan tek bir kiþi vardýr. Bu kiþi YAHVE'nin kendisidir
(Yeremya 14:22; Amos 4:7; Zekarya 14:17)! Yaðmurun kesilmesinin simgesel anlamýna gelince
(Amos 8:11), peygamberlerin öðretisi kesilecekti. Babil sürgünlüðü döneminde daha
kesilmemiþti. Çünkü Yeremya, Hezekiel, Daniel, Haggay ve Zekarya sürgünlük süresinde ve
sürgünlükten sonra Tanrý Sözü'nü bildiriyorlardý. Ne var ki, þimdiki kilise çaðýnda Yahudiye'de
peygamberler yoktur. Bu, «yaðmur» kesilmiþ demektir (Luka 17:22).
5:7 Rabbin baðý: Rabbin baðý Ýsrail evidir. Tanrý, Kendisiyle ruhsal bir iliþki içinde olmasý amacýyla
Ýsrail'e saðladýðý olanaklar kadar baþka hangi ulus için uðraþtý (Çýkýþ 19:5; Amos 3:2)? Tanrý'nýn
Ýsrail'den beklediði ürün, adalet ve doðruluktu. Ýsrail bunlarýn yerine zorbalýk ve feryat meyvesini
üretti.
Yargýyý bildirirken Tanrý, Ýbranice'de kulaða uyumlu gelen sözcükleri seçti: «Miþpat»ý (adaleti)
bekledi ve iþte, «mispat» (zorbalýk). «Tsedakua»yý (doðruluðu) bekledi ve iþte, «tseakua»
(feryat).
doðruluk: Tanrý, insanlardan sürekli doðruluk bekler. «Kutsal olacaksýnýz, çünkü Ben kutsalým»
(1. Petrus 1:16) der. «Göksel Babanýz yetkin olduðu gibi, sizler de yetkin kiþiler olasýnýz» (Matta
5:48). Tanrý, beklediði doðruluðun yetkin örneðini Oðlu'nun kiþiliðinde ve yaþamýnda gösterdi.
Ýsa Mesih, doðruluðu açýk ve pratik bir biçimde sergiledi. Böylece doðruluk esrarlý, anlaþýlmayan
bir kavram olmaktan kurtuldu. Tanrý, Mesih'e iman edene Kendi niteliklerini armaðan eder.
Bunlarý inanlýnýn yaþamýnda gerçekleþtiren Kutsal Ruh'u verir. Kutsal Söz'de doðru bir yaþamýn
ayrýntýlarýný bildirir. Tanrý, Mesih inanlýsýnýn imanýný doðruluk saydý (Romalýlar 4:5), doðru
yaþamasýný da olanaklý kýldý. Bunun için Tanrý haklý olarak þu doðruluk belirtilerini bekler:
1. Mesih inanlýsýnýn Kutsal Yazý'da bildirilen gerçekleri benimsemesini
2. Tanrý'nýn istemine uyum saðlamasýný
3. Yaþam düzeniyle Tanrý'nýn özniteliklerini yansýtmasýný.
zorbalýk, feryat: Zorbalýðýn ve feryadýn arkasýnda kiþinin bencil, kiþisel yararýný saðlamaya
yönelik giriþimleri bulunur. Tanrý insanlarýn kiþisel yararý için deðil, O'nun yüceltilmesi için
yaþamalarýný buyurur (Matta 6:33). Yaþamýnýn sonunda bir kiþi Tanrý'ya yalnýzca kendisi için
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yaptýðý uðraþlarý gösterebilirse, (acaba göstermek isteyecek mi?!) ne denli büyük bir utanç
duyacaktýr (Luka 9:22-25; 12:16-21). Servet, saygýnlýk, þöhret gibi geçici baþarýlar göz boyar.
Bir insan bunlarý kazanmak için yaþarsa, ruhsal zararýný kesinleþtirir.
Örneðin, Yakup kendisinin olmayaný elde etmeyi amaçladý. Bunun sonucu yýllar boyunca
yalnýzlýk, üzüntü çekmesiydi (Tekvin 27:1-30; 28-31). Akan, çabucak zengin olmaya çalýþarak
yaþamýný yitirdi (Yeþu 7:1,20-21,24-25). Gehazi'nin gözlerini servete dikmesi, cüzam hastalýðýyla
cezalandýrýldý (2. Krallar 5:15-16,20-27). Hananya ile Safira, hem saygýnlýðý hem de parayý
artýrmaya kalkýnca ceza olarak ölmelerinin gerekeceðini hesaplamadýlar (Haberciler’in Ýþleri 5:110).
Bunlar gibi zarar göreceði yerde Mesih inanlýsý, Kurtarýcýsý'nýn benzerliðinde olmaya (Galatyalýlar
4:19), Tanrý'ya hizmet etmeye kendini adasýn. Böylece zararý deðil, elinden alýnamayan yararý
olur (Markos 9:41).
5:8-23 Vaylar
Bu bölümdeki uyarýlar bireylere ve toplumsal sýnýflara yöneliktir (5:8,11,18,20-23). Uyarý
gerektiren altý belirli günah vardý. Ýkisinin özel sonucu belirtilir (5:8-17), diðerleri içinse bir tek
ceza bildirilir (5:18-24). Dünya tarihindeki üzücü olaylar, yalnýz günahýn yargýlanýþýný öðretmez.
Yargýnýn yapýlan kötülüklere uygun oluþu da göze çarpar.
1. Evlerini ve tarlalarýný çoðaltanlara --kýsacasý, aç gözlülere-- vay (5:8)! Mal, mülk peþinde
olanlar, baþkalarýnýn hakkýný almak tehlikesindedir (1. Krallar 21:1-16; Mika 2:2). Elde
ettikleriyle yetinmezler. Büyük Ýskender'in üzüntüsü akla gelebilir: Adam, bütün dünyayý elde
ettikten sonra elde edilecek baþka bir dünyanýn kalmadýðýna aðlamýþ (Vaiz 5:10).
Yalnýz bu uyarýdaki konu, haksýzlýk ya da zorbalýk deðildir. Topraklarýn çoðu, topluma zarar
verecek oranda birkaç kiþinin elinde bulunuyordu. Ýlk uyarýnýn vurguladýðý nokta budur.
Topraða doymazlýk Ýsrailliler'e yasaktý (Sayýlar 27:1-11; 33:54; 1. Krallar 21:4). Buna karþýn
Kral Uzziya, «toprak severdi» (2. Tarihler 26:10). Ne var ki, toprak sahibi YAHVE'nin
kendisiydi (Levililer 25:23). Bu yüzden Tanrý, Kenan bölgesini Ýsrailliler'e bölüþtürebildi
(Levililer 25:1; Yeþu 1:2). Bu yüzden de arsalar satýlamazdý. Ancak Yubil yýlýna dek
kiralanabilirdi. Ne var ki Yubil yýlýnda arsa, asýl tapu sahibine dönecekti (Levililer
25:10,13,28,54).
Aç gözlü bir kiþi mutluluða kavuþamaz. Sinsiliðinden iðrenenler onu hor görür.
Taktiklerinden tiksinenler onunla arkadaþlýk etmez. Servetini biraz daha artýrmak ümidiyle
biriktirdiðini bile kaybetmek tehlikesindedir. Ne var ki, bankadaki hesabýndan çok önce ruhu
iflas eder. Yüreði zengin eden hazineleri toplamaz. Cömertlik nedir bilmez. Paylaþmanýn
sevincini tanýmaz. Pintilik, yürek sertliði, acýmazlýk, bencillik özyapýsýný damgalar. Kimi
zaman malýný baðrýna basarak mezarýnýn kenarýna dek varan yaþlýlar görülür.
Belirlenen özel ceza:
a. Evler ýssýz kalacaktý (5:9) -- ölüm, savaþ, sürgünlük, v.b. nedenlerle.
b. Tarlalarýn ürünü çok azalacaktý (5:10). On dönümlük arsa, normal olarak 18.500 litre (500
bat) vereceði yerde 37 litre (1 bat) þarap verecek, 370 litre tohum (1 homer) ancak 37 litre
(1 efa), yani ekilen tohumun yüzde onunu verecekti.
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Bilimin ilerlediði bu çaðda, insanlarýn varlýðýný sürdürmesinin doðaya baðlý olduðu
vurgulanýr. Ne var ki, doðanýn verimliliðinin insanlarýn ahlaksal saðlýðýna baðlý olduðu
unutulur. Kutsal Yazý'nýn öðrettiði genel bir ilke þudur: Ýnsanlar Tanrý'nýn ahlaksal
kanununa uygun yaþadýklarý sürece, doða onlarý verimlilikle ödüllendirir. Aksi halde bir
topluluk ahlaksýzlýðý ülkesinde bir alýþkanlýk durumuna getirirse, Tanrý yargýsý doðal
tersliklerde görünebilir (5:6; Levililer 26:3-5; Tesniye 11:13-17; 28:8-28; Hakimler 21:25 ile
Rut 1:1; 1. Samuel 12:17; 21:1; 24:10,13; 1. Krallar 8:35-39; Yeremya 5:11,12,17,19; 14:1012,20,21; 29:18,19; Hezekiel 15:8; Amos 4:6,7; Zekarya 14:17,18).
2. Gece gündüz içki peþinden koþup eðlenenlere vay (5:11; Süleyman’ýn Meselleri 23:29-35)!
Ýsrail'de içkiye düþkünlük yaygýn bir tutkuydu. Sahte peygamberler ve dinsel önderler bile
bu yönden suçlanýyordu (28:7; Süleyman’ýn Meselleri 20:1; Hoþea 4:11). Sarhoþluktan
bayýlmadan çok içki içebilen bu «yeteneðiyle» ne denli övünürse övünsün, yine de Tanrý'nýn
öfkesi altýnda kalýr (Habakkuk 2:15,16). Tanrý'nýn ilgisini çekmeden bedenini yýpratamaz
(1. Korintliler 3:16,17). Buna karþýn bedeninin arzularýný bir ilaha çevirenlerin ve kaba kuvvete
dayananlarýn övünmesi bugünlerde de çok duyulmaktadýr.
a. Eðlencelerinde bol müzik ve þarap vardý (5:12; 2. Petrus 2:13; Amos 6:5,6). Adlarý burada
geçen çalgýlarýn her biri daha önceki zamanlarda YAHVE'ye tapýnmak için adanmýþtý
(1. Samuel 10:5). Þimdi adamlarýn aþýrý isteklerini alevlendirmek için kullanýlýyordu.
Müziðin yararý vardýr. Ne var ki, müzik soysuzluðu artýrýrsa, insanlarý Tanrý'nýn
kutsallýðýndan uzaklaþtýrýrsa, ruhsal isteklerini söndürürse, o müzik günahtýr.
b. Tanrý'nýn ne yaptýðýna dikkat etmediler. Ruhsal uyuþukluk (1:3; 5:19), çýlgýn eðlencelerin
doðal sonucudur (5:12; Eyup 1:5; Mezmur 28:5; Luka 19:44). Çýlgýn eðlenceler ruhsal
uyanýklýðý söndürür. Kendini alçak tiryakiliðe teslim eden, algýlama yeteneðini körletir,
aklýný sersemletir, kendini korkunç bir ruhsal yitime uðratýr. Tanrýsal eylemleri kavramak
için ne þarap, ne kutsallýðý yansýtmayan müzik, ne de þölenler yararlý bir ortam saðlar.
Tam tersine!
Ýçki içen, Kutsal Olan'ýn deðerini anlama yeteneðini yitirir, canýnýn erdemli yetisini körletir.
Yararlý giriþimler için kullanmasý gereken gücü tüketir. Özveriyle baþkalarýna yardým
edecek yerde bencilliðini besler. Tanrý'nýn kendisine emanet ettiði zaman, mal mülk,
beden, akýl ve özyapýyý boþa kullanýr. Tanrý þöyle uyarýda bulundu: «Bedenin gereksiz
isteklerini hoþnut etmek için eken, çürüme biçecek» (Galatyalýlar 6:8). «Rab Ýsa Mesih'i
kuþanýn ve bedenin gereksiz tutkularýný karþýlamayý býrakýn» (Romalýlar 13:14),
Ýçkinin oluþturduðu sonuçlar:
1). Bedensel güç ve güzellik aþýnýr.
2). Saygýnlýk yýpranýr; saðlam arkadaþlýk baðlarý kopar.
3). Ahlak bozulur; özsaygý yitirilir.
4). Ölümden, yargýdan kaçýnýlmaz.
Rabbin yaptýðý: Ýçkicilerin ileri sürdüðü iddiaya karþýn Tanrý boþ durmuyordu. Ýsrailliler
arasýnda YAHVE'yi seven her kiþi, O'nun iþlerine hayran kalýyor, onlarý sürekli anýyordu
(Tesniye 32:4,7-14; Yeþu 24:2-13; 1. Tarihler 16:12-22; Ezra 9:7-9; Nehemya 9:7-31;
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Mezmur 68:7-28; 78:11-72; 92:4; 105:5-45; 106:7-46; 136:5-24). Tanrý'nýn hem doðada
hem de insanlar arasýnda yaptýðý iþleri gözleyebilmek, en derin sevinç uyandýran bir
ayrýcalýktýr. Tanrý'nýn tasarýlarýný kavrayabilmekten doðan beðeni, bir kiþinin esenliðini ve
güvenliðini artýrýr, onda temeli sarsýlmaz bir hoþnutluk oluþturur. Bunu anlayan, ruhsal
yetisini körelten her düþünceyi, alýþkanlýðý ve ortamý yaþamýndan uzaklaþtýrýr. Tanrý
Sözü'nün uzmaný olmayý, ruhsal ilkelerle donatýlmayý öngörür. Tanrý'nýn yardýmýna
sýðýnarak bu ruhsal yetkinliði geliþtirmeye büyük önem verir.
O'nun ellerinin iþine bakmýyorlardý: «Bakmýyorlardý» anlamla yüklü bir sözcüktür.
Ulusun cahilliði (5:13) gönüllü ruhsal bilgisizlikti. Yahudalýlar, Tanrý'nýn iþlediðine iliþkin
herhangi bir kanýt görmekten sakýnýyorlardý. Ýsteyerek gerçekleri görmüyorlardý. Bunun
sonucu þöyle olacaktý (5:13-17 [Gelecek olaylar, þimdiki ve geçmiþ zamanda dile getirilir.]):
1). Kavim bilgi eksikliðinden sürgüne gidecekti (5:13).
2). Saygý görenler kýtlýða düþecekti (5:13).
3). Toplum susuzluktan kuruyacaktý (5:13; 40:7,8).
4). Ölüler ülkesi boðazýný ölçüsüzce geniþletecekti (5:14; Süleyman'ýn Meselleri
30:15,16).
5). Saygý görenlerin övündüðü, toplumla gürültüsü, sevinip coþanlar ölüler ülkesine
inecekti (5:14; Luka 16:23-25; Filipililer 3:19).
6). Hor görülen de, güçlü ve gururlu olan da alçaltýlacaktý (5:15; Mezmur 49:17).
7). Tanrý adalet içinde yükselecekti (5:16; Mezmur 89:13,14).
8). Tanrý doðruluk içinde kutsanacaktý (5:16).
9). O zaman kuzular otlaktaymýþ gibi otlayacaktý (5:17).
10). Zenginlerin ýssýz kalan yerlerini yabancýlar yutacaktý (5:17; Yuhanna 10:16).
3. Kötülüðü iple çeker gibi sürüyenlere ve «O'nu görelim diye Ýsrail'in Kutsalý [yargý vermekte]
çabuk davransýn» diyenlere vay (5:18-19; 2. Petrus 3:3,4; Romalýlar 9:22).
«O'nu görelim diye Ýsrail'in Kutsalý [yargý vermekte] çabuk davransýn»: Yahudalýlar, Kendini
güçlü gösterebileceðine inanmadýklarý için Tanrý’ya meydan okuyorlardý. Týpký Yahudiler'in
Mesih Ýsa'ya dediði gibi, «Ne belirti yapacaksýn ki, görüp sana iman edelim?» (Yuhanna
6:30). «Eðer gerçekten Tanrý'nýn Mesihi, seçilmiþ kiþiyse kendini kurtarsýn bakalým» (Luka
23:35,39). Tanrý'yla alay ederek imansýzlýklarýný kanýtlýyorlardý. Amos ayný alaycý ruhu
damgaladý (Amos 5:18; 6:3; 9:10).
Günah, gururun doruklarýndan diri Tanrý'nýn yüzüne yumruk sallayarak dikilir. Ne var ki, bu
kaygan doruktan kaydýrýlýr (Mezmur 2:2-5; 73:11,19). Bir insan þimþek çakan bulutlara
yumruk göstererek onlarý daðýtamadýðý gibi, Tanrý'nýn gerçeðini alaya alarak onu etkisiz
kýlamaz. Bunu yapan vicdanýný nasýrlaþtýrýr, ruhsal algýlama yeteneðini köreltir, ama Tanrý'yý
yaptýðý tasarýlardan çeviremez. Günahtan dönmezse, hak ettiði yargýyý bulur. «Takdirle
yazýlan tedbirle bozulmaz.»
Her insan Tanrý'yý alaya alarak günahýnýn baðýþlanmaz bir duruma gelmesinden kendini
korumalýdýr. «Gerçek, ölünceye dek bu kötülük size baðýþlanmayacaktýr» gibi korkunç sözleri
duyacak duruma düþmekten sakýnmalýdýr (22:12-14; Matta 12:31,32; Luka 12:10).
fesadý iple çeker gibi: Baþlangýçta günaha eðilim ip gibi, ama daha sonra urgan ya da halat
gibidir. Yahudalýlar günahtan ayrýlmamak için ne büyük bir aðýrlýðýn altýna girmiþti! Her adým

Yeþaya 5. Bölüm, sayfa 9

˜˜˜ 45 ˜˜˜
attýklarýnda günah yükü ilerlemelerini engelliyordu, ama bunun böyle olmasýndan
hoþlanýyorlardý. Mesih Ýsa'yý izleyenlere bambaþka bir buyruk verilir: «Her tür aðýrlýðý ve
kolaylýkla kuþatabilen günahý üzerimizden atalým. Önümüzdeki koþuyu katlanýþla koþalým»
(Ýbraniler 12:1).
4. Kötüye iyi, karanlýða ýþýk, acýya tatlý diyenlere vay (5:20)! Tanrý yolundan sapan, gerçeði eðip
bükmek zorundadýr. Þimdiki günlerde gerçeðin her sivri ucu, her keskin kenarý, her batýcý
çýkýntýsý zýmparalanýr. Gerçeðin vicdaný rahatsýz etmesine, kiþiyi günahtan korumasýna, onu
doðrulukta yürütmesine izin verilmez. Bu tür sapýklýk, yalnýz bir alanla --örneðin, bedensel
çapkýnlýkla-- sýnýrlanmaz. Ýyiyi kötülemek ve kötüyü iyi bulmak, bedensel, ekonomik ve ruhsal
etkenleri ortaya çýkarýr.
a. Bedensel: Duygular ve dürtüler doðruluk ilkelerine baðýmlý kýlýnmaz. Onlarý sürekli
doyurarak nefsin okþanmasýna öncelik verilir. Yemek yeme düzeninden baþlayýp ahlak
konularýna dek bedene iliþkin her tür özensizlik ve iðrençlik hoþ görülür.
b. Ekonomik: Tutumsal (ekonomik) kararlar, sonsuz gerçeklere deðil, kiþisel, ülkesel
kazanca baðlanýr. Örneðin, vicdan rahatsýzlýðý çekmeden baþkalarýnýn mal mülkünü ele
geçirmek için yol bulunur ya da bakýmlarý zor olan insanlarýn (hastalarýn, yaþlýlarýn,
doðmamýþ bebeklerin) yaþamlarý söndürülür.
c. Ruhsal: Kimiler için tanrýsýzlýk, ruhsal kölelikten özgürlüktür (Romalýlar 6:16,19-22). Bu
sahte ruhsal özgürlük de, sýnýr tanýmaz günahýn iþlenmesi için bir özürdür. Günahýn yalnýz
bir süre için kiþiye eðlence sunduðu anýmsanmalýdýr (Ýbraniler 11:25). Sonra günah, acý
yüzünü gösterir.
karanlýk, ýþýk: Kutsal Yazý'da karanlýk kötüyü, ýþýk iyiyi simgeler (2. Samuel 22:29;
Süleyman'ýn Meselleri 2:13; Matta 6:22-23; Haberciler'in Ýþleri 26:18; Romalýlar 13:12;
1. Korintliler 4:5). Zaman zaman herkes kötülüðü örten, sinsi, aldatýcý sözlerle kandýrýlýr.
Onun için Tanrý þöyle bir uyarýda bulunur: «Her ruha inanmayýn. Bunun yerine, Tanrý'dan
olup olmadýðýný anlamak için ruhlarý deneyin. Çünkü pek çok yalancý peygamber dünyaya
çýkmýþ bulunuyor» (1. Yuhanna 4:1).
acý, tatlý: Acý kötüyü (Yeremya 2:19; 4:18), tatlý da iyiyi (Mezmur 119:103) simgeler. Kutsal
Yazý'da bu simgelerle az karþýlaþýlýr.
Günahýn tatlýlýðý aldatýcýdýr. Bu yüzden Eski Antlaþma'da peygamberlerin uyarýlarýna çok
yer verilir. Günahla elem arasýndaki baðý göz önüne serdiler, günahýn kökten kötülüðünü
ve acý sonucunu vurguladýlar. Ne günahýn ne de elemin var olduðunu kavramak için
peygamberlere gereksinim vardýr. Ne var ki, günahla elem arasýndaki baðý anlamak için
peygambere gereksinim vardýr. Peygamberler bir an bile elemin rastlantý olduðunun
düþünülmesine olanak býrakmadýlar. Tanrý'nýn bildirisine dayanarak elemin, günahýn
sonucu olduðunu açýkladýlar. «Yel ekiyorlar, kasýrga biçecekler» (Hoþea 8:7; 12:14;
2. Krallar 21:14-15; Yeremya 32:28-30).
Günahýn acý iç yüzünü kavramak, yaþamsal bir önem taþýr. Aslýnda günah, Tanrý'nýn
yetkisini ortadan kaldýrma giriþimidir. Günahýn iðrençliði gizlenmemeli, açýða çýkarýlmalýdýr.
Doðal olan ondan nefret etmek ve tiksinmektir. Zehirli yýlanlarýn yaþadýðý bataklýktan
geçmekten kaçýnýr ya da bombalanan savaþ alanýndan hýzla uzaklaþýr gibi, kiþi kendisiyle
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günah arasýnda geniþ bir aralýk býrakmalýdýr. Tarih boyunca tanrýsal kiþiler, Tanrý'nýn
kutsallýðýný ve günahýn iðrençliðini hiç gözden kaçýrmazlardý.
Tanrýsal öðretilerin tümü, insanýn günahlýlýðýný içerir: Örneðin, Mesih Ýsa'nýn kurtulmalýk
olarak ölmesi, insanýn günahtan dönmesinin gerekliliði, günah cezasýndan kurtularak
sonsuz yaþam sahibi olmasý, gündelik yaþamýnýn kutsallaþtýrýlmasý, Tanrý'nýn Mesih
inanlýsýný doðru saymasý, v.b. Bu öðretileri yalnýzca bilimsel bir konuyu izler gibi zihinsel
bir antrenman olarak incelemek, onlarýn üstün önemini törpüler. Suçluluðunun bilincine
varmýþ bir kiþi, Yargýcý'nýn onu günahtan özgür etmeye yönelik eylemlerini incelerse,
þaþkýnlýk, gönül borcu ve þükranla dolar taþar.
Bu bilginin bilincine varmanýn doðal sonucu, günahta yýpranan insanlara acýmak («Keþke
baþým sular ve gözlerim yaþ pýnarý olsa ... gece gündüz aðlasam» [Yeremya 9:1]), sonsuz
yaþama kavuþmamýþ kiþilere kurtuluþ planýný bildirmektir. Eðer bir Mesih inanlýsý canlarýný
yitirenler için kaygý çekmezse bu, kendi günahlýlýðýnýn çirkinliðinden iðrenmeyiþinden,
Tanrý'nýn kutsallýðýný önemsemeyiþinden, Ýsa Mesih'in sunduðu tek kurtuluþ planýný ciddiye
almayýþýndan, dünyanýn sunduðu zevkleri beðeniþinden kaynaklanýr.
5. Kendilerini bilge ve yetenekli görenlere -- kýsacasý, gururlulara -- vay (5:21; 29:15-16;
Romalýlar 1:18-22,25; 1. Korintliler 3:18-20)! Büyüklenme, Tanrý'yý küçümseme niteliðini taþýr.
Hak ettiði gibi yüceltilmesi için Tanrý insanlarý gururdan arýtýr (Süleyman'ýn Meselleri 26:12;
Yakup 4:6). Yeni Antlaþma'da kibirli bir Ferisi tanýtýlýr. Tanrý onu doðru saymadý,
büyüklenmesi yüzünden onu payladý ve yargýladý. Kendisinde gurur belirtisi olmayan günahlý
ise övüldü, baðýþlandý (Luka 18:9-14).
Ne de olsa, kendine güvenen, kendinden gurur duyan, kendiyle övünen kiþi, Yasa tanýmaz
adamýn niteliklerini yansýtýr: «Tanrý adýyla anýlan ya da tapýnýlan her ne varsa, tümüne direnip
büyüklenen kiþidir bu. O denli ki, Tanrý'nýn tapýnaðýna kurulacak, Tanrý olduðunu ileri
sürecek» (2. Selanikliler 2:4). Yasa tanýmaz adam, kendilerine güvenenlerin baþ örneðidir.
Süleyman insanlarý þöyle uyardý: «Kendi yüreðine güvenen adam akýlsýzdýr» (Süleyman'ýn
Meselleri 28:26). Neden akýlsýzdýr? Bunun nedeni Pavlus'un yazýsýndan öðrenilebilir: «Tümü
günah iþledi ve Tanrý'nýn yüceliðinden yoksun kalmaktadýr» (Romalýlar 3:23). Bir kiþinin,
Tanrý'nýn yüce niteliklerinden, yani kutsallýðýndan yoksun kalmasý, onu «güçsüz», «tanrýsýz»,
«günahlý», «Tanrý düþmaný», «suç ve günahlar[ýn]dan ötürü ölü» kýlar. Süleyman'ýn uyardýðý
gibi bunca zayýf ve çaresiz olan bireye ümit baðlamak akýlsýzlýktýr. Ama güçlü Tanrý'ya
güvenmek akýllýlýktýr. Davut'un açýkladýðý gibi, «Rabbe sýðýnmak, insana güvenmekten iyidir;
ey ordularýn Rabbi, Sana güvenen adam ne mutludur!» (Mezmur 118:8; 84:12).
6. Þarap içmekte yiðit ve içkileri karýþtýrmakta zorlu olanlara vay (5:22)! Bu altýncý «vay» ilk
bakýþta ikinci «vay»dan pek farklý görünmez ama aralarýnda þöyle bir ayrým vardýr: Burada
þarap içenler bütün gün içki masasýnda oturmazlardý. Yaþamlarýndaki görevlerini yüklenir,
mahkemede yargý verirlerdi. Ne var ki, vicdanlarý ve yargý yetenekleri sarhoþluðun etkisi
altýndaydý. Rüþvet yer, adaleti çarpýtýrlardý (5:23; 28:7,8; Süleyman’ýn Meselleri 31:4,5).
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5:24-30 «Vay»larýn temel kaynaðý ve cezasý
1. Kaynaðý: «Rabbin yasasýný kendilerinden attýlar ve Ýsrail Kutsalý'nýn sözünü hor gördüler.
Kavmýna karþý Rabbin öfkesi bundan ötürü alevlendi» (5:24,25). Tanrý'nýn Kutsal Yazý'da
belirtilen istemine aldýrýþ etmeyen bir kiþi, günah akýntýsýyla yýkýma sürüklenmek
tehlikesindedir. Süleyman'ýn uyardýðý gibi, «Sözü hor gören kendi üzerine helâk getirir; fakat
emirden korkandýr ki, ödül alýr» (Süleyman'ýn Meselleri 13:13). Bir kiþinin Kutsal Söz'e karþý
tutumu, Tanrý'nýn ona göstereceði davranýþý belirler. Bu, Tanrý'nýn bireylerle iliþkilerinde
izlediði temel ilkedir (Hoþea 4:6).
Ýbranice'de «hor görmek», «saygý göstermemek» anlamýný taþýyan bir kökten gelir. Ayný
zamanda bu söz «utanmak» anlamýnda olan bir sözcüðe çok benzer. Davut þunu dedi:
«Senin bütün emirlerini gözettiðimde [yani, saygý gösterdiðimde] o zaman utanmam»
(Mezmur 119:6 [Bu ayetle ilgili olarak, notlarýn sonundaki yan konuya bakýn.])
Adem'le Havva'nýn Tanrý buyruðunu beðenmemeleriyle dünyaya günah ve ölüm geldi
(Romalýlar 5:15-19). Tanrý'nýn insanlara bildirdiði neredeyse son söz, Kutsal Yazý'ya hiçbir
þey eklememeye ya da ondan hiçbir söz çýkarmamaya iliþkin bir uyarýdýr (Vahiy 22:18,19).
Tanrý Sözü'nü yanlýþ yorumlayarak etkisiz kýlmak, ya da ona büsbütün aldýrýþ etmemek, ya
da ondan kuþkulanmak tehlikeli bir oyundur -- «Rabbin öfkesi bundan ötürü alevlendi ve ...
onlarý vurdu.»
þeriat, söz: Bu iki sözcük, Tanrý'nýn Musa'yla bildirdiði Yasa'yý da, gönderdiði bütün
peygamberlerin bildirdiklerini de içerir (28:23; 32:9; 2. Krallar 17:13-16).
elini uzatýp onlarý vurdu: Tanrý'nýn eli, kaç yüzyýl boyunca Yahudalýlar'ý kurtarmak için
uzanmýþ duruyordu. Ne var ki, kurtuluþ günü geceye dönüþtü, kurtuluþ çaðrýsýnýn zamaný
geçti. Tanrý'yý Kurtarýcý olarak kabul etmeyen kiþi, Yargýç olarak O'nunla karþý karþýya
gelmeliydi (2. Korintliler 6:2).
«Vay»lara uygun bir yargý, doðadan iki benzetmeyle bildirilir. Birincisinde, bir çiftçi anýz ve
kuru ot yakarak tarlalarýný temizler. Ýkincisinde, bir çiçek ya da kök çürür. Bu örnekler,
yargýnýn yýkýntýyla sonuçlanacaðýna kuþku býrakmaz. Ýlk örnekte yýkýmýn nedeni dýþsaldýr
(ateþ). Ýkincisinde, içseldir (canlýlýðýn yitirilmesi). Yahuda'nýn yýkýma uðramasý, hem dýþsal
hem de içsel nedenler yüzünden gerçekleþecekti.
2. Cezasý (5:24-30): Tanrý öfkesi (2. Krallar 22:13,17; Levililer 26:14...; Yeþaya 9:12,17,21;
10:4). Tanrý'ya meydan okuyan, O'nun uyardýðý cezadan kaçabileceðini düþünmesin.
Yüzyýllarýn suçu çoðunlukla bir günlük yargýyla bitmez. Nuh'un döneminde tüm ülkeler
yeryüzünden silinmeliydi; dünyanýn sonunda da yine öyle olacak. Ne var ki, bunca korkunç
yargýlar sýrasýnda bile Tanrý'yý seven bireyler O'nun gözü önünde bulunurlar (Tekvin 18:22-25;
19:12-16).
Tanrý þimdi de doða aracýlýðýyla insanlara seslenebilir mi? Pavlus'un bildirdiði gibi, «Tanýðý
olmayan biri durumunda býrakmadý kendisini: Ýyiliðini gösterdi. Sizlere gökten yaðmur ve
verimli dönemler gönderdi. Karýnlarýnýzý yiyecekle doyurdu, yüreklerinizi de mutlulukla»
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(Haberciler Ýþleri 14:17). Doða, Tanrý için ölü bir iletiþim aracý deðildir. Tanrý'nýn doðanýn
aracýlýðýyla Kendini tanýksýz býrakmamasý, pek çok ayrýntýyla kanýtlanýr: «Çünkü Tanrý'ya iliþkin
ne varsa, onlara belirgindir. Çünkü Tanrý onlara açýklamýþtýr. O'nun göze görünmeyen
nitelikleri -- baþlangýcý, sonu olmayan gücü ve tanrýlýðý -- dünyanýn yaratýlmasýndan bu yana
yapýlan iþlerden anlaþýlmakta ve açýk açýk görülmektedir. Onun için, hiç özürleri yoktur»
(Romalýlar 1:19-20).
«Kötü tutumlarýyla (doðanýn belirtileriyle bildirilen) gerçeðe set çeken insanlarýn tüm
tanrýsaymazlýðýna ve kötülüðüne karþý Tanrý'nýn öfkesi gökten açýklanýr» (Romalýlar 1:18).
Örneðin, Tanrý bol ürüne izin verdiðinde bazýlarý O'na þükreder (Haberciler’in Ýþleri 14:17).
Ne var ki, kýtlýk olunca Tanrý'nýn neyi belirtmek istediðini anlamak için çaba göstermezler.
Tanrý, doðanýn aracýlýðýyla yargý getirse bile, bunun da lütuf olduðu unutulmamalý. Böylece
insanlarýn ilgisini günahlarýna çeker, onlara günahtan dönme olanaðý sunar. Günahlarýný itiraf
eden, O'na yaklaþmaya ve baðýþlanma aramaya cesaret bulur. Tanrý öfkesini bildiren
peygamberler bile, insanlarý bu adýmý atmalarý için yüreklendirirdi: «Rahmetler ve baðýþlama
Tanrýmýz Rabbin'dir, çünkü O'na karþý biz asi olduk» (Daniel 9:9). «Gelin ve Rabbe dönelim;
çünkü O parçaladý ve bizi O iyi edecektir; O vurdu ve bizi O saracak. Ýki gün sonra bizi
diriltecek; üçüncü günde bizi ayaða kaldýracak ve O'nun önünde yaþayacaðýz» (Hoþea 6:1,2).
a. Ateþ, anýzý ve kuru otu nasýl bitirirse, Yahuda'nýn kökü de öyle çürüyecekti (5:24). Bir
bitkinin çürüyecek son yeri, köküdür. Ama kökü çürümüþse, çaresi kalmaz. Yahuda'nýn
kökü Tanrý'nýn lütfuyla tam çürümedi (11:1).
Yahudalýlar'ýn kökünü günah -- Tanrý buyruklarýna baþkaldýrmalarý, O'nun kutsallýðýna
uygun bir yaþam sürdürmemeleri -- çürütüyordu. Günah, bir toplumun kökünü öylesine
çürütür ki, onun temelleri kolayca yýkýlabilir. Günah, bir toplumun güzelliðini örseler;
tomurcuk, gonca, çiçek, meyve vermesini olanaksýz kýlar. Günahýný sürdüren bir topluluk,
ürünsüzlükle lanetlenir. Kendi isteðiyle gevþeklik, iradesizlik, tembellik, bilgi eksikliði
yüzünden anýz ve kuru ot durumuna gelir, ateþe verilerek yok olur. Anýzýn yanmasýna,
yani, bir toplumun kendi hazýrladýðý bir cezaya uðramasýna kim acýr (Yuhanna 15:5,6,
Hezekiel 33:11)?
ateþ dili: Bu deyim yalnýz bu ayette ve Haberciler'in Ýþleri 2:3'te geçer. Ne var ki, Yeþaya
bu benzetmeyi baþka bir yerde kullandý (30:27).
b. «Daðlar titriyor» sözleriyle (5:25; Amos 1:1; Zekarya 14:5) ya Kral Uzziya'nýn günlerindeki
deprem (Zekarya 14:5) ya da ülkenin önderlerinin korkuya kapýlmalarý anlatýlmak istenir.
c. Leþleri sokaklarýn ortasýnda gübre gibi duracaktý (5:25; Luka 19:27).
bütün bunlarla beraber: Bu sözler, Tanrý'nýn Yahuda'ya uygulayacaðý sýkýdüzenin bir tek
deðnek vuruþuyla bitmeyeceðini, bunun uzun bir süreç olacaðýný belirtti (9:12,17,21; 10:4).
ç. Tanrý uzaktaki uluslarý çaðýracak, onlarýn eliyle Ýsrail'i sürgüne gönderecekti (5:26-29;
Tesniye 28:49).
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acele ile çabuk gelecekler: Ordularýnýn hýzla yol almasý (5:28, «arabalarýnýn tekerlekleri
kasýrga sanýlacak»), Asur'un Tanrý çaðrýsýna çabucak kulak vereceðini belirtir (5:26).
oklarý sivri, yaylarý hep kurulmuþtur: Ok ve yay, Asur askerlerinin en çok kullandýðý
silahlardý (5:28). Mýzrakla kýlýç onlar tarafýndan bilinir ama oldukça az kullanýlýrdý.
arabalarýnýn tekerlekleri kasýrga sanýlacak: Sanherib, «cenk arabalarýnýn kalabalýðý»yla
övünüyordu (37:24). Tanrý'nýn yargýlmak üzere geliþi de ayný benzetmeyle betimlenir
(66:15; Yeremya 4:13).
Tanrý, kendi amacýný oluþturmak için günahlýlarý da kullanýr.
1). Asur'a «öfkemin deðneði ve onun elindeki asa Benim gazabýmdýr», «duvarlý þehirleri
viran yýðýnlarýna döndürmek senin iþin olsun» dedi (10:5; 37:26). Tanrý Sözü'nü
duymazlar, düþmanlarýnýn savaþ çaðrýsýný duymaktan kaçýnamaz. Belirli bir düþman
adý verilmediði için bu peygamberlik, yabancý ordularýn oluþturacaðý tüm yýkýmlarý
anlatýr (Yeremya 52:12-15; Luka 21:20-24).
2). Babil Sur'u (Hezekiel 26:7), Mýsýr'ý (Hezekiel 29:19,20; 30:10,25) ve Yahuda'yý
(Yeremya 25:9) cezalandýrmak için çaðrýldý.
3). Med ve Pers Tanrý öfkesini Asur ve Babil üzerine indirmek için (13:17; 21:2; Yeremya
51:11) yüceltildiler.
4). Yunanistan ve Makedonya, Medler'i ve Farslar'ý sýký bir biçimde düzene sokmak üzere
atandýlar (Daniel 8:5-8).
Bu uluslarýn her biri, tanrýsallýktan yoksundu. Buna karþýn Tanrý, önderlerini «kullarým»,
«çobanlarým» ve «istemimi yerine getirenler» olarak adlandýrdý (44:28; Yeremya 25:9;
27:6, v.s.).
Ayný biçimde Tanrý kimi zaman bireylerin kiþisel kötülüðünü baþkasýný düzene sokmak için
kullanýr. Örneðin Yehu, Ýzebel'i ve Ahab'ýn evini cezalandýrmak için atandý (2. Krallar 9:110,[-26]; 10:1-11). Tanrý belirli insanlarýn kötülüðünü kendi amaçlarý için kullanýr. Buna
karþýn, o insanlarý kötülüðe sürükleyen Tanrý deðildir. Rab, «kötülük edene kötülüðüne
göre öde»yecektir (2. Samuel 3:39).
avý kapacaklar: Çiviyazýlarýnda, Yerusalem'e karþý ilk saldýrýsýnda Sanherib'in, Nineve'ye
200.150 esir sürüklediði kayýtlýdýr.
denizin uðultusu gibi gümürdeyecek: Yeþaya, gümürdeyen kükreyen arslan
benzetmesiyle yetinmeyerek, Asur ordularýný nitelemek için onlarý uðuldayan denize de
benzetti. Asurlular, Ýsrail'den çapul malýný ülkelerine kaçýrdýktan sonra Yahudalýlar'ý tehdit
etmeyi sürdürdü. Bu tehditler denizin uðultusuna benzetilir.
d.

O gün karanlýk ve sýkýntý günü, bulutlarda ýþýk olmayacaktý (5:30).
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karaya bakarsa: Denize bakýldýðýnda tehditlerin uðultusu dehþet saçardý. Karaya
bakýldýðýnda Asur ordularýnýn Ýsrailliler'i sürgüne göndermesi ve yýkýma uðrattýðý ýssýz bölge
korkunç bir manzara yaratýrdý.
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Yan konu: Saygý göstermemenin, utanmakla olan baðlantýsý
«Senin bütün emirlerini gözettiðimde [yani, saygý gösterdiðimde] o zaman utanmam» (Mezmur
119:6).
Kimi çocuklar anne babalarýndan açýkça iðrenir. Yüzleri ve sert, alaycý, aþaðýlayýcý sözleri,
büyüklerini hor gördüklerini dýþavurur. Mezmur 119:6'ya göre saygý göstermemenin, utanmakla
sýký sýkýya baðlý bir iliþkisi var. Çocuklarýn anne babalarýndan utanma nedenleri çok olabilir.
Örneðin,
1. Anne babalarýnýn giysisi modern deðilmiþ!
2. Anne babalarýnýn düþünce ve ölçütleri çaðdaþ deðilmiþ!
3. Çocuðun anne babasýnýn yetkisine boyun eðme zorunluluðu, söz dinlemezlik ve baðýmsýzlýk
arzusunu yaratýr.
4. Çocuk, kendisinin anne babasýnýnkinden ayrý bir kiþiliðe sahip olduðunu kanýtlamaya çabalar.
Çocuklarýn utanmamalarý için tek çare, utanca yol açan nedenleri ortadan kaldýrmaktýr. Nasýl???
1. Anne babalar kendilerini gözden geçirmeli. Gereksiz yere çocuklarýný kýzdýrýyor ya da
utandýrýyorlar mý?
a. Giyim konusunda çocuklarýnýn beklentilerine yaklaþabilirler mi?
b. Anne babalarýn düþünceleri, ölçütleri tam olarak Tanrý Sözü'nden mi kaynaklanýyor?
c. Çocuklara, yaþlarýna uygun karar verme hakký tanýnýyor mu?
Mesih inanlýlarý O'nun yetkisi altýnda kaldýklarýný anýmsamalýdýrlar. O'nun özniteliklerini
(adalet, sevecenlik, acýma, sabýr, doðruluk, gerçeði ...) yansýtmalý. Bilgelikle kendilerine
emanet edilen yetkiyi baþkalarýnýn yararýna kullanmalý. Kabadayýlýktan, kendi yararýný
(rahatýný) aramaktan özgür olmalý, baþkalarýnýn özdeðerini yitirmesine neden olmamalýdýr
(Koloseliler 3:21).
ç. Bir çocuk anne babasýnýn fotokopisi deðildir. Çocuða kendi ilgilendiði alanlarda baþarýlý
olma hakkýný tanýmak gerekir. Örneðin, kendi istediði sporu seçmekte özgür mü, yoksa
anne babasýnýn beðendiði sporu mu yapmaya zorlanýyor?
Tanrý
açýsýndan anne, baba ve çocuklarýn rolleri araþtýrýlmalýdýr. Hem anne babanýn hem de
2.
çocuklarýn, önyargýlarýnýn (çevreden duyduklarý ama kutsal ilkelere uymayan düþünce ve
davranýþlar) yerine tanrýsal düþünceleri benimsemeleri gerekir (Romalýlar 12:1,2; 2. Korintliler
10:5). Amaç, çocuklarýn belirli bir yaþa gelip ailede anne babalarýný aþmalarý ve kendi
sözlerini uygulatmalarý deðildir. Amaç þudur: Ailede her kiþinin
a. Tanrý'nýn kutsal ilkelerini benimsemesi (Tesniye 6:6,7; 11:18,19)
b. Tanrý'nýn buyurduðu yetki zincirini anlamasý; ona zorla deðil, sevinerek uymasý (Efesliler
5:22-24,25,28-29,31; 6:1; Koloseliler 3:18-21)
c. Ailenin diðer üyeleriyle birlikte Tanrý'nýn istemini öðrenmek ve yerine getirmekte sürekli
kararlý olmasý.
Ancak böylelikle ailede tanrýsal bir uyum saðlanýr.
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